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 اجلزائر -الشلف. امعة ج
  

Résumé: 
L’intégration régionale entre pays de la région d’Afrique du Nord  
demeure insuffisante alors que l’Afrique du Nord est riche d’un marché 
de près de 200 millions de personnes. Toutes les études concourent à 
reconnaître que les échanges intra-régionaux sont loin d’avoir atteint leur 
potentiel et que leur intensification permettrait de stimuler les 
exportations et la croissance. 
Le renforcement de l’intégration économique  Régionale des pays 
d’Afrique du nord nécessite plusieurs défis , Ces défis ne peuvent pas être 
abordés efficacement sans une approche régionale qui se fonde sur 
lescompétences et les expériences de chaque pays en cherchant des 
économies d'échelle et en unissant les ressources humaines et financières. 
Cette publication explore des pistes permettant de mieux cerner les défis 
et les composantes  
du commerce en Afrique du Nord, d’identifier le rôle de chacun des 
acteurs (preneurs de 
décision, opérateurs du secteur privé, société civile, chercheurs, etc.) qui 
peuvent en garantir 
la durabilité et d’illustrer les efforts du pays de la région d’ Afrique du 
Nord 
pour l’Afrique pour la facilitation et l’accompagnement de ce processus. 
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  املقدمة
 يف األعمال اجلمركية وتزداد أمهيتهامن الركائز األساسية والبالغة األمهية  تعترب قواعد املنشأ

  .بازدياد االتفاقيات االقتصادية اليت تربمها الدولة مع باقي الدول أو مع االحتادات اجلمركية
 إىل ألجنبيةاتعمل الدول على فرض قيود خمتلفة على دخول السلع الشبيهة أو املماثلة و

حلماية السلعة الوطنية من املنافسة اخلارجية، وهي لذلك تفرض  كإجراءطنية، والسوق ال
وفق شروط حمددة، ومنها ما  إالمنع دخول السلع  إىلمنها ما يؤدي  ،أنواعا خمتلفة من القيود

جتعل والعمال الروتينية، اليت  اإلدارية اإلجراءاتعرقلة دخول تلك السلع بسبب  إىليؤدي 
وبالتايل  واإلجراءاتالدولة اليت ترسخ تلك القيود  إىل املورد األجنيب يصرف النظر عن تصدير

  :نوعني من القيود أمامحنن 
 أما،يف املنافذ اجلمركية املفروضة على السلع املستوردةميثل القيود اجلمركية :لاألوالنوع 

العمليات  إجراءاتاليت ترافق  ةاإلداريفمن خالل القيود الكمية والقيود : النوع الثاين
التجارية، وهذا النوع يستخدم عادة حلماية السلع والصناعات الوطنية غري القادرة على 

 إىلاملنافسة يف األسواق الدولية، وللتحايل على نصوص االتفاقيات الدولية اليت تدعو مجيعا 
  .تبسيط وتسهيل التجارة الدولية

من القيود ويتعلق بإجراءات إثبات املنشأ الوطين :ثالثنوع أن هناك  إىل اإلشارةوجتدر 
  .كقيد على حرية التجارة األحيانللسلعة، ويستخدم يف غالب 

ودف تسهيل وتبسيط اإلجراءات التجارية وحتقيق الكفاءة يف التجارة على املستوى الدويل، 
بسبب املنشأ الوطين  وبغية احلد من الرتاعات واخلالفات النامجة يف سياق التجارة بني الدول

ترسيخ قواعد وأسس جتارية وفق معايري معينة  حنو تبذل اجلهود على املستوى الدويل .للسلعة
متفق عليها، الغاية منها زيادة االتساق والتنميط والتبسيط يف جمال اإلجراءات التجارية 

قيق تبادل املنافع معايري مالئمة ومشتركة على مستوى العامل، يف سبيل حت وإجياد.وتبادل السلع
  .بشكل متوازن ومعقول

  :يفتنبع أمهية الدراسة و

أا أصبحت  األخرية إذيف السنوات خاصة  بالغة أمهيةباتت مسالة قواعد املنشأ تكتسي  -
تعقد وتشابك  إىلويعود السبب يف ذلك أحد مرتكزات النظام التجاري الدويل األساسية، 

االتفاقيات  إحدى جدا، لدرجة أصبحت معها العالقات التجارية الدولية بشكل كبري
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االتفاقات التجارية الدولية متعددة  إطارمنظمة التجارة العاملية، أو يف  إطاراألساسية يف 
 .افيما بينهاألطراف أو الثنائية، أو بني أي جمموعة من الدول يف أي مستوى تكاملي 

ارتفاع التكاليف االدارية  اليت تقف وراءالرئيسية من األسباب قواعد املنشأ  عتربت -
  .إفريقياوتقوية االندماج التجاري واالقتصادي بني دول مشال وتكاليف املعامالت 

  :ينقسم هدف الدراسة إىل هدفني أساسيني مهاو

األثر  إبراز إىل باإلضافة، توضيح بعض املصطلحات األساسية املتعلقة بقواعد املنشأ -
قيام قواعد منشأ  إمكانيةالتجارية الدولية، ومن مث تبيان الذي حتدثه هذه األخرية يف العالقات 

 .موحدة على مستوى العامل

 سعيا إىل، وذلك إفريقياتبيان أثر قواعد املنشأ على التجارة اخلارجية لدول مشال  -
هلا، يف  إعاقتهاهذه الدول أو عكس ذلك  تالقتصاداقواعد املنشأ  إفادةالتعرف على مدى 

تدابري أمثل لقواعد املنشأ ملواجهة  إجيادالقتراحات اليت قد تساهم يف بعض احماولة لتقدمي 
دول مشال اقتصاديات أمام  أو األدوات الرهانات والتحديات اليت تطرحها هذه القواعد

 .إفريقيا

  :تتمثل فرضيات البحث يفو

 .لقواعد املنشأ أمهية كبرية يف العالقات التجارية الدولية  -

 يف منظمة التجارة العاملية دور جوهري إطارم التفاوض بشأا يف لقواعد املنشأ اليت يت -
  .تنشيط التجارة الدولية

تعد املعايري املستخدمة إلثبات املنشأ الوطين للسلعة كافية وليس هناك حاجة البتكار  -
 .معايري جديدة

 .قواعد منشأ موحدة ومنسقة على مستوى العامل إلجياد إمكانيةهناك  -

األسباب اليت تؤدي إىل ارتفاع التكاليف االدارية نشأ من أهم تعترب قواعد امل  -
عائقا أمام زيادة املبادالت التجارية لدول فهي متثل  إفريقيايف دول مشال وتكاليف املعامالت 

 .اإلقليميةاالتفاقات التجارية  إطاريف  إفريقيامشال 
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يف احملور األول  حيث سنقوم:حماور عإىل أربيف هذا اإلطار مت تقسيم هذا البحث     
أما ،الدوليةبالتعرف على مفهوم قواعد املنشأ وعن دور هذه األخرية يف تنظيم وحترير التجارة 

 إىلسعيا  إفريقياأمهية قواعد املنشأ بالنسبة لدول مشال  إىلفسوف نتطرق  يف احملور الثاين
هلا،  إعاقتهاذلك أو العكس من قواعد املنشأ القتصادات هذه الدول  إفادةالتعرف على مدة 

أين سنسلط الضوء على أهم الرهانات اليت تطرحها احملور الثالث  إىلوهذا ما سوف يقودنا 
 ىالتدابري املثل إىلدول بغية الوصول هذه األدوات وكذا التحديات اليت تواجهها هذه ال

فقد  ريألخع واأما يف احملور الراب .لقواعد املنشأ باعتبارها أداة أساسية يف السياسة التجارية
  .خصصناه ملسالة التعاون الدويل يف سبيل تنسيق قواعد املنشأ

  قواعد املنشأ ودورها يف التجارة الدولية- أوال
تتجه العالقات التجارية الدولية حنو السعي إلجياد آلية تكون من خالهلا املشاكل النامجة عن 

ميكن إلغاءها كليا، وإننا لنالحظ قضايا املنشأ الوطين للسلعة يف حدها األدىن، حيث أنه ال 
بسهولة أن معظم الصراعات واملشاكل الدولية اليت قامت وتقوم، إمنا تعود ألسباب ترتكز يف 
جوهرها إىل بعد اقتصادي،  يتجلى من خالل سعي كل دولة لتحقيق أعظم ما ميكنها من 

محاية سلعها الوطنية  منافع يف سياق عالقاا التجارية مع دول العامل األخرى، إن من خالل
من السلع القادمة املنافسة بإقامة جدران حول أسواقها الوطنية، أو حماولة فتح أسواق العامل 
أمام تلك السلع، ويف كلتا احلالتني حتاول قوننة هذا اإلجراء ضمن نصوص قانونية دولية 

  .معترف ا
جارية الدولية والناظم احلقيقي إذن تعد هوية السلعة احملور الذي تدور حوله االتفاقيات الت

الجتاهاا، وانطالقاً من السعي العاملي حنو تبسيط اإلجراءات التجارية واستقرارها وحتقيق 
الكفاءة يف التجارة الدولية، مع ضرورة احلفاظ على املصاحل الوطنية لكل األطراف يتجه 

ىل زيادة االتساق العمل على املستوى الدويل حنو ترسيخ قواعد وأسس جتارية دف إ
  .والتنميط يف جماالت التجارة وتبادل السلع

إن مجلة القواعد واألحكام واألسس اليت يتم االتفاق عليها يف إطار االتفاقيات التجارية واليت 
  ".قواعد املنشأ"تتناول يف إطارها العام املنشأ الوطين للسلع هي ما يعرف بـ 

 دئ اليت تقوم عليهاأمهيتها واملبا ،مفهوم قواعد املنشأ-1

وفق أدبيات منظمة ) rules of origin( تعرف قواعد املنشأ :قواعد املنشأ مفهوم-1-1
جمموعة القوانني والنظم واألحكام اإلدارية ذات التطبيق العام، اليت "التجارة العاملية على أا 
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هذه ال تتعلق  "قواعد املنشأ"يطبقها أي عضو لتحديد بلد منشأ السلعة، على شرط أن تكون 
بالنظم التجارية التعاقدية أو املستقلة ذاتياً اليت تؤدي إىل منح أفضليات تعريفية جتاوز ما ينتج 

عضو أي أا جمموعة املعايري واألسس اليت حيددها أي ."1994" اجلات"من تطبيق اتفاقية 
ستفادة من ، و اليت يترتب عليها اال"املنشأ الوطين"السلعة على أساسها صفة  لتكتسب

بشرط أن ال ينتج  التفضيلية،اإلعفاءات اجلمركية املنصوص عنها يف إطار اتفاقيات التجارة 
عن هذه القواعد مزايا وإعفاءات تزيد عن تلك املمنوحة يف إطار منظمة التجارة العاملية، وفقا 

املنظمة منح  ملبدأ املعاملة الوطنية أو الدولة األوىل بالرعاية، الذي مينع أي دولة عضو يف
تزيد عن املزايا ) سواء كانت عضواً يف املنظمة أم ال(إعفاءات أو مزايا لسلع دولة أخرى

وقد تبنت هذا التعريف كل الدول بال . واإلعفاءات املمنوحة لباقي الدول األعضاء
  .)1(استثناء

ا كل الدول، يتضح من هذا التعريف سعي املنظمة الدولية إىل إجياد قواعد عامة تلتزم بتطبيقه
 - يف حد ذاا -" قواعد املنشأ"تؤدي إىل توحيد ممارساا التجارية، و أن ال تؤدي 

باعتبارها أحد البنود أو العناصر األساسية اهلامة اليت تؤثر يف تلك املمارسات ويف النتائج اليت (
أساساً  ألن قواعد املنشأ نفسها هي: وزائدة(إىل خلق معوقات غري ضرورية ) تتمخض عنها

، أو أن تكون سبباً يف احلد من انسياب السلع )التجارة الدولية التعريفية أماممن املعوقات غري 
ويف سياق سعيها لتحقيق هذا األمر، فإا تعمل على توحيد هذه . بني الدول حبرية كاملة

وتضع مبادئ وضوابط وأحكاماً وإجراءات حمددة تفرض  الدويل،القواعد على املستوى 
  .عنهابيقها على مجيع الدول عند انضوائها حتت اتفاقيات املنظمة والتزامها مبا يصدر تط

ارتباط قواعد املنشأ، ارتباطاً عضوياً بعمليات التجارة  -أيضاً-يتضح من هذا التعريف 
على " قواعد منشأ"الدولية؛ تصديراً أو استرياداً، وبالتايل، ليس هناك ضرورة لوجود أية 

ة الداخلية يف أية دولة، حيث أن السلع الوطنية أو األجنبية اليت تباع يف السوق مستوى التجار
حيث تكون السلعة األجنبية قد ترتب عليها رسوم ( الداخلية هي معفاة أصالً من أية رسوم 

، وإن كان من املهم والضروري معرفة منشأ )مجركية عند عبورها للمنافذ اجلمركية الوطنية 
ملستهلك الداخلي، إال أنه ال يترتب على ذلك أية واجبات أو حقوق مادية، السلعة من قبل ا

أو حىت ( عند املتاجرة بالسلع احمللية"قواعد املنشأ"انتفاء احلاجة لوجود مبعىن آخر، 
يف السوق احمللية، وال يتم طلب أي إثبات من منتج السلعة أو مستوردها، عندما ) املستوردة

وق الداخلية، إال ألسباب ال عالقة هلا بالترتيبات التجارية املطلوبة يطرحها لالستهالك يف الس
 .أو املتبعة
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إن أمهية حتديد قواعد املنشأ، ذات طابع تقين خاص  :أمهية وأهداف قواعد املنشأ-1-2
يتعلق بتجارة السلع اخلارجية، ويقع على عاتقها حتديد ومطابقة املنتجات القادرة على 

يات التجارية التفضيلية والربوتوكوالت امللحقة ا، حيث تعد قواعد االستفادة من االتفاق
املنشأ األساس الذي يتم على أساسه تبادل اإلعفاءات واالمتيازات بني الدول املرتبطة فيما 
بينها باتفاقيات تعاون ثنائي أو متعدد األطراف، إال أنه ينطوي على أبعاد ومضامني اقتصادية 

التقنية بكثري، نظراً ملا متثله عمليات التجارة اخلارجية من أمهية يف ظل وسياسية تفوق أمهيته 
النظام االقتصادي العاملي اجلديد الذي حيول العامل شيئاً فشيئاً إىل سوق واحدة، وعدم قدرة 
أي بلد من البقاء منفرداً خارج هذه السوق، ويصبح كل بلد حمكوماً بالدخول إىل هذه 

قى التحدي الذي جيب عليه مواجهته هو مقدار التكيف مع هذه السوق شاء أم أىب، ويب
  .)2(السوق بأقل ما ميكن من خسائر وحتقيق أعظم ما ميكن من نتائج إجيابية من هذا الدخول

انطالقاً من أهداف قواعد املنشأ يف حتقيق  :املبادئ اليت تقوم عليها قواعد املنشأ-1-3
، واحملافظة على حقوق "اجلات"سع فيها، وتعزيز دورمزيد من حترير التجارة العاملية والتو

، وتطبيقها "بقواعد املنشأ"األعضاء، وتوفري شفافية للقوانني والنظم واملمارسات املتعلقة 
بطريقة منصفة وعادلة، هناك جمموعة من املبادئ العامة البد من مراعاا عند حتديد كل دولة 

اتفاقيات جتارية دولية ثنائية لقواعد يف إطار قواعدها اخلاصة ا، أو عند حتديد تلك ا
  :)3(متعددة األطرافأو
أن تكون القواعد بسيطة ومفهومة وموضوعية ميكن التنبؤ ا، وأن تكون شفافة  ����

  .ومتاحة لكل املهتمني، من جتار وصناعيني وغريهم يف أي دولة
قة وعلى مجيع األطراف بطري األغراض،أن تطبق بشكل متساو ومن أجل مجيع  ����

  .متشاة ومنصفة ومعقولة، بصرف النظر عن االنتماء الوطين ملنتجي السلع
صلت فيه هذه السلعة بالكامل، أن تنص على أن منشأ السلعة هو البلد الذي حت ����

الذي مت فيه آخر حتول جوهري، عندما يشترك أكثر من بلد يف إنتاج السلعة، أو حسب أو
  .املعيار الذي يتم تطبيقه

هذه القواعد كأدوات لتحقيق أهداف جتارية، وأن ال تفرض شروطاً  أن ال تستخدم ����
تقييدية غري ضرورية، أو أن تتطلب اإليفاء بشرط معني ال يتعلق بعمليات التصنيع أو التجهيز 

  .كشرط أساسي لتحديد بلد املنشأ
أن تقوم على أسس و معايري إجيابية، تؤدي يف حد ذاا إىل تسهيل وتيسري انسياب  ����

 .بني الدول حبرية تامة السلع
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إن إدراك املنظمة صعوبة تنظيم وإجياد قواعد :املنشأالضوابط اليت حتكم تطبيق قواعد -1-4
منشأ موحدة ومنسقة تلتزم بتطبيقها كل الدول األعضاء يف احلال، ونظراً لألمهية املتزايدة 

ىل عدم االنتظار إىل املستوى الدويل، أدى إ التجارة علىلوجود تلك القواعد يف ضبط وتنظيم 
حني إجناز قواعد منشأ تطبق يف إطار منظمة التجارة العاملية على مجيع الدول بشكل منسق 
وموحد، بل مت تشكيل جلنة خاصة مهمتها إعداد برنامج عمل يهدف إىل تنسيق قواعد منشأ 

خالل موحدة و متناسقة على مستوى العامل،تبدأ عملها يف احلال على إجناز هذه القواعد 
، ويف الوقت )مسيت هذه الفترة بالفترة االنتقالية ( 1995ثالث سنوات بدءاً من أول عام 

نفسه، مت االتفاق على إجياد ضوابط معينة حتكم تطبيق قواعد املنشأ خالل هذه الفترة ، 
وبالتايل ميكن التمييز بني نوعني من الضوابط ، وهذه الضوابط عبارة عن قواعد وأحكام جيب 

  .اا وتطبيقهامراع

ريثما يتم  :االنتقاليةالقواعد واألسس اليت حتكم تطبيق قواعد املنشأ خالل الفترة - أ
موحدة، جيب على الدول األعضاء التقيد " قواعد منشأ"استكمال برنامج العمل لتنسيق 

  :)4(بالقواعد العامة التالية
روط اليت ينبغي عند إصدارها أحكاماً إدارية للتطبيق العام، حتدد بوضوح الش -

حسب أي معيار معتمد لتحديد املنشأ الوطين  -استيفاؤها، أو مبعىن آخر، التحديد بدقة 
اليت  -أو استثناءاا-احلالة-)تغري التصنيف اجلمركي أو القيمة املضافة أو التصنيع( للسلعة

ة قاعدة املنشأ مبعىن أن يتم اإلشارة إىل كيفية التعامل مع؛ أو معاجل املنشأ،تطبق فيها قاعدة 
  :املستخدمة

يف حال استخدام معيار التغري يف التصنيف اجلمركي، جيب أن توضح قاعدة املنشأ  -
الذي جيب أن يتم على أساسه حتديد منشأ ) الرئيسي أو الفرعي( واستثناءاا، العنوان 

  .السلعة
، جيب )ليالقيمة املضافة أو احملتوى احمل( ويف حال استخدام معيار النسبة املئوية -

  .حتديد الطريقة اليت مت فيها حساب هذه النسبة، ومقدار هذه النسبة
وعندما يستخدم معيار العمليات التصنيعية جيب حتديد العملية التصنيعية اليت تكسب  -

  .السلعة صفة املنشأ الوطين
كأدوات السياسة التجارية وأن ال تكون سبباً يف خلق " قواعد املنشأ"عدم استخدام  -

تقييدية أو حتريفية أو تأثريات معوقة أمام التجارة الدولية، أو أن ختلق آثار مشوهة آثار 
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أومعطلة يف التجارة العاملية، وأن ال تتطلب استخدام مفرط لتحقيق شروط أو متطلبات 
  .للسلعة" املنشأ الوطين"صارمة، ال تتعلق بعملية التصنيع كشرط أساسي لتحديد 

  .التجارةعلى معايري إجيابية تساعد يف حترير " قواعد املنشأ"جيب أن تقوم  -
اليت تطبق على واردات وصادرات الدولة " قواعد املنشأ"أن ال يكون هناك متييز بني  -

وتلك اليت تطبق لتحديد ما إذا كانت سلعة ما حملية أم ال، وأن تطبق القواعد بشكل موحد 
  .جتاه كل الدول بدون متييز يف املعاملة

اجلديدة أو تلك اليت جرى عليها تعديالت أو تغيريات " واعد املنشألق"أن ال يكون  -
قابالً  -فيما يتعلق بتحديد املنشأ - أثر رجعي، ويعد أي إجراء إداري يتخذه أحد األعضاء 

وهلا  التحديد،للمراجعة فيه فوراً من قبل حماكم أو إدارات مستقلة عن السلطة اليت أصدرت 
  .التحديد السابق سلطة إقرار التعديل أو تغيري

على الدولة أن تنشر قوانينها ونظمها وأحكامها القضائية وقراراا اإلدارية ذات  -
التطبيق العام اليت تتعلق بتحديد املنشأ الوطين للسلعة، أو اليت تعد قواعد عامة لتحديد 

  ".اجلات"متطلبات املنشأ الوطين للسلعة، كما لو كانت خاضعة ألحكام اتفاقية 
يع املعلومات ذات الطابع السري أو اليت تقدم على أساس سري، لغرض تعامل مج -

، بسرية تامة من قبل السلطات املعنية وال جيوز إفشاؤها أو نشرها إال "قواعد املنشأ"تطبيق 
  . مبوافقة اجلهة اليت قدمتها، باستثناء ما يكون مطلوباً إفشاؤه يف سياق إجراءات قضائية

املستورد أو أي شخص لديه سبب مقبول، يصدر التقييم  بناًء على طلب املصدر أو -
يوماً بعد طلب هذا  150اخلاص باملنشأ الذي للسلعة بأسرع وقت ممكن على أن ال تتجاوز 

ول طلب التقييم قبل بدء تصدير التقييم، بشرط تقدمي مجيع العناصر الضرورية، وميكن قب
قييم صاحلاً ملدة ثالث سنوات يف ظل بقاء استرياد السلعة، أو يف وقت الحق، ويبقى هذا التأو

الوقائع والظروف والشروط، مبا فيها قواعد املنشأ اليت صدرت بناًء عليها قابلة للمقارنة، 
  .بشرط أن ال يكون قد صدر قراراً خمالفاً بعد املراجعة

شأ بعد إعداد قواعد من :االنتقاليةالقواعد اليت حتكم تطبيق قواعد املنشأ بعد الفترة - ب
" قواعد منشأ"وعلى األعضاء أن حيددوا فقط  تفضيلية،منسقة لن يكون هناك قواعد غري 

وأن  املختلفة،لكل األغراض، تتسم بالشفافية وعدم التحيز والتمييز أثناء تطبيقها على الدول 
املذكورة يف (  يتم التشاور على القواعد اجلديدة قبل إصدارها، ويضاف إىل القواعد السابقة

إما على أساس البلد الذي مت احلصول  يتحدد،املنشأ الوطين لسلعة معينة،  ن، أ)السابقةقرة الف
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فيه على السلعة بأكملها، أو البلد الذي مت فيه آخر حتول جوهري على السلعة، إذا اشترك يف 
  .إنتاج السلعة أكثر من بلد

من اتفاقية قواعد  حتدد املادة اخلامسة :إجراءات تعديل واستخدام قواعد املنشأ-1-5
املنشأ يف إطار منظمة التجارة العاملية، اآللية اليت يتم من خالهلا تعامل كل دولة مع االتفاقية 

" قواعد املنشأ"اجلديدة، حيث نصت يف الفقرة األوىل على أن يقدم كل عضو يف املنظمة، 
، ملتعلقة بقواعد املنشأاخلاصة به واألحكام القضائية والقرارات اإلدارية ذات التطبيق العام ا

إىل األمانة ) تاريخ سريان مفعول منظمة التجارة العاملية(املفعول يف ذلك التاريخ  ةالساري
العامة خالل تسعني يوماً من سريان االتفاقية، ويف حال نسيان قاعدة ما مل يتم تقدميها خالل 

القاعدة معروفة، وتقوم األمانة  تلك الفترة، يقوم العضو املعين بتقدميها فوراً بعد أن تصبح هذه
  .العامة بتعميم املعلومات الواردة إليها واملتاحة لديها من األعضاء على باقي األعضاء

ويف حال إجراء تعديالت على قواعد املنشأ، أو استخدام قواعد جديدة من قبل أي عضو مل 
يالت أو القواعد يبلغ األمانة العامة بذلك، على ذلك العضو أن ينشر ويعمم تلك التعد

يوماً على األقل من بدء نفاذ القاعدة، بطريقة متكن األطراف األخرى  60اجلديدة، قبل 
  .)5(املعنية، من الوقوف على القصد من التعديل أو استخدام القاعدة اجلديدة

  :هامعايري حتديدواملنشأ أنواع قواعد  -2

لمنشأ الوطين يكمن يف اإلجابة على إن املفهوم البسيط ل :املنشأقواعد معايري حتديد -2-1
؟ "…صنع يف"أين صنعت السلعة؟ أو ما هو البلد الذي يعطي السلعة هويتها : السؤال التايل

صنع " أجزائها واختالف مصادر هذه املكونات، جيعل عبارة إال أن تعدد مكونات السلعة أو
اللجوء إليها لتحديد  غري ذات أمهية، وبالتايل ال بد من وجود معايري أخرى، ميكن" …يف

، وهذه املعايري وضعية ومتفق عليها، ختضع لرغبات ومصاحل "املنشأ الوطين للسلعة"وإثبات 
وفق أي مستوى ثنائي أو متعدد األطراف،  األطراف املتفاوضة، يف إطار أي اتفاق جتاري

  .تكاملي بني أية جمموعة من الدول
، بطبيعتها وتعقيداا، وتتراوح من املفهوم "للسلعة املنشأ الوطين"وختتلف معايري إثبات 

األكثر بساطة للسلعة املنتجة أو املتحصلة بالكامل يف بلد ما، أو يف دولة عضواً يف اتفاقية 
جتارية تفضيلية، إىل املفهوم األكثر تعقيداً للسلع اليت ختضع لتحويالت مادية تؤدي إىل تغيري 

أو يف هويتها، وبالتايل عندما يكون منشأ البضاعة ما يف امسها أو شكلها أو يف استخدامها 
وفيما يلي  .السلعةغري حمدد بوضوح، يتم تطبيق إجراءات وتدابري معينة للتأكد من منشأ 
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  :املنشأقواعد حتديد  ندرج أهم معايري
 :)Wholly Produce Or Obtained()6(معايري املنتجات املتحصل عليها بالكامل  - أ

بلد واحد فقط، وبدون  عأو صنالسلعة بالكامل من زراعة أو إنتاج  وهذا يعين أن تكون 
بذات البلد،  وتربتولدت  احليوانات احلية اليت: استعمال أي مدخل غري حملي، كمثال

اخلضار والفواكة املقطوفة يف البلد، األمساك اليت مت صيدها من مياه البلد االقيلمية واملنتجات 
  .ة أو قاع البحر يف البلدالترب املعدنية املستخرجة من

إن احلاالت السابقة ال تتضمن إال عمليات تصنيعية بسيطة، وال تشكل إال نسبة قليلة من 
التجارة الدولية، وبالتايل ال بد من وجود معايري أخرى تتوافق مع وجود سلع ختضع لعمليات 

 .تصنيعية، قد تكون يف بلد واحد أو يف أكثر من بلد
-تصنف السلع  :)Substantial Transformation(اجلوهريمعايري التحويل  - ب

على أساس عمليات التصنيع اليت ختضع هلا املادة أو السلعة يف بلد ما،  -وفق هذا املعيار
 وتصبح من خالهلا صاحلة لالستخدام بشكل خمتلف عن استخدامها األويل، مبعىن آخر

يه آخر عملية حتويل أو تصنيع تكتسب السلعة صفة املنشأ يف البلد الذي جيري عليها ف
جوهري، شرط أن يؤدي هذا التصنيع إىل منتج جديد، وحيدد معىن التحويل اجلوهري يف 

  :)7(الت التاليةاالتفاقيات الدولية بأي من احلا
إذا تغري تصنيف التعريفة اجلمركية للسلعة، عن تصنيف كل من مكوناا أو أجزائها  -

  .األساسية
من قيمة السلعة ) 60أو50أو %40(افة تساوي على األقلإذا كانت القيمة املض -

  .يف أرض املصنع
مثة حاالت تتيح فيها عملية حتويل : استعمال طريق خاصة أثناء عملية التحويل -

بعض  إجراءعلى سلعة ما عند .طابع املنشأ إضفاء، يف غياب تغيري الوضعية اجلمركية ،معينة
بشكل خاص يف  إليها اإلشارةتحويل عمليات تتم ال أوالعمليات التقنية اخلاصة بالتصنيع 

  .القائمة املرفقة باالتفاق
وعليه ميكن القول أن هناك ثالثة معايري رئيسية يعتمد عليها يف حتديد عملية التحويل 

  :اجلوهري هي
تصنف  :)Chang In Tariff Classification(ةاجلمركي الوضعيةمعيار تغيري  ����

وفقاً ألغراض حتصيل الرسوم والضرائب  ،مارك يف كل دولةالسلع واملنتجات وفق أنظمة اجل
جداول تعريفية حبيث يعطى لكل سلعة أو منتج رقماً يدل على  يفاملفروضة على املنتجات 
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  .معدل التعريفة اجلمركية املفروضة عليه أثناء تبادله يف األسواق الدولية
على املستوى العاملي اعتمداً على التغري  –وفق هذا املعيار  –  )8( وحيدد املنشأ الوطين للسلعة

، حبيث تكتسب السلعة صفة املنشأ الوطين يف "نظام التعريفات املنسق"يف تصنيف السلع وفق 
املنشأ الوطين "ندما يتغري رقم تصنيف هذه السلعة يف تلك الدولة، مبعىن أن صفة دولة ما ع

متنح للبلد الذي مت فيه تغيري يف الصنف أو البند التعريفي لتلك السلعة نتيجة إجراء " للسلعة
  .عمليات تصنيعية عليها

يس كافياً، ويعاين من على الرغم من أمهية هذا املعيار يف حتديد املنشأ الوطين للسلعة إال أنه ل
جتميع أو (نواحي القصور يف ضبط وحتديد املنشأ الوطين، ألن هناك بعض العمليات البسيطة 

) التصنيف اجلمركي للسلعة(ميكن أن تؤدي إىل تغيري يف البند التعريفي) تركيب ألجزاء السلعة
  .إال أا ال تشكل حتويالت مادية كافية ملنح صفة املنشأ الوطين

يستخدم هذا  ):Regional Value Content(احملتوى الوطين للقيمة معيار  ����
مع أحد املعايري " املنشأ الوطين للسلعة"مساعد لتحديد  كمعيار –األرجح  على –املعيار 

تكتسب السلعة صفة املنشأ الوطين، أن تتضمن نسبة مكون حملي  ويشترط لكياألخرى، 
 يكون كافياً إلكساا صفة املنشأ الوطين، ويعين معني، عندما حتقق أحد املعايري السابقة وال

أو اليت تعد متحصلة " ذات املنشأ الوطين"جمموع املواد األولية واملواد األخرى: املكون احمللي
 .)9(بالكامل، واليت تستخدم يف صنع تلك السلعة

ينسجم هذا املعيار مع واقع تبعثر وانتشار  :) add-value(معيار القيمة املضافة ����
لوحدات الصناعية اليت تساهم يف إنتاج سلعة ما على مستوى العامل أو يف دول وأقاليم ا

على أساس القيمة املضافة  -وفق هذا املعيار -"املنشأ الوطين للسلعة"متباعدة جغرافياً، ويتحدد
اليت حصلت للسلعة يف بلد ما، مبعىن آخر، قيمة العمليات الصناعية اليت متت على السلعة يف 

ما، وغالباً ما حتسب القيمة املضافة كنسبة مئوية من قيمة السلعة، وبالتايل تكتسب هذه  بلد
نسبة مئوية حمددة  -أو تفوق -عندما تساوي هذه القيمة املضافة" املنشأ الوطين"السلعة صفة 

  .)10(هلامن القيمة اإلمجالية 
، إال "املنشأ الوطين لسلعة ما "على الرغم مما يتضمنه هذا املعيار من دقة وموضوعية يف إثبات 

أنه ينطوي على مشاكل كثرية من نوع آخر، منها ما يتعلق بطريقة حساب القيمة املضافة 
نفسها، ومنها ما يتعلق بتحديد نسبتها يف إطار االتفاقيات الثنائية، والبعض اآلخر يتعلق 

تقييم البضائع والسلع  التجارية واحلمائية، وبكيفية -أو جمموعة إقليمية –بسياسة كل دولة 
  .يف منافذها اجلمركية



 بن داودية وهيبة.أ                                  إفريقياال أثر قواعد املنشأ على التجارة اخلارجية لدول مش

سالعدد الساد -لة اقتصاديات مشال إفريقيا جم                                                   
 

106 

وحيث أن كل منها خيضع لترتيبات واعتبارات خمتلفة، تبعاً لقدرة كل دولة وقوا االقتصادية 
والتفاوضية، وبالتايل القدرة على فرض الشروط اليت حتقق مصاحلها، فإن ذلك يؤدي إىل 

التجارية واالقتصادية، ناشئة عن تطبيق نشوء نزاعات و خالفات بني الدول يف سياق عالقاا 
  .وفقاً له" املنشأ الوطين للسلع" وهذا يعكس قصوراً يف إثبات . هذا املعيار

بدرجات  اإلقليميةيف معظم االتفاقات التجارية اليت سبق ذكرها ف املعايري الثالثة ظوتو
ما جنده يف  ووه ،كان منتج معني خضع لعملية حتويل جوهري إذامتفاوتة من أجل حتديد ما 

، احميطيهمكان هلما أثر كبري على اتفاقات أخرى أبرمت يف  إقليمينيأكرب اتفاقني جتاريني 
   )11(واتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية األورويبويتعلق األمر باالحتاد 

د حسب املعايري الثالثة املعتمدة يف حتديد قواع يف املالحق توضيحا )3( رقم اجلدولويقدم 
  .املنشأ على قاعدة عملية التحويل اجلوهري بالنسبة لالحتاد األورويب

واستنادا إىل قاعدة ) الصحون املصنعة يف الصني واملزينة يف باكستان(  ففي احلالة األوىل
وهكذا . التغيري اجلمركي يكفي وضع جهاز التعليق لتصنيف املنتج يف وضعية مجركية خمتلفة

، البلد الذي مت به وضع جهاز "صنع يف باكستان" عالمة  ميكن أن حتمل هذه الصحون
  .التعليق، بالرغم من تصنيع املنتج كليا يف الصني

استراد مسجالت الصوت املصنعة يف تايوان انطالقا من مكونات ( للحالة الثانيةأما بالنسبة 
تايوان (دين القائمة على قاعدة القيمة املضافة، باعتبار أن البل) جملوبة من عدد من الدول

، فان منشأ مسجالت الصوت سيكون البلد منشأ القطع %35تستجيبان ملعيار ) اوماليزي
  . اليت متثل أعلى نسبة مئوية، أي ماليزيا

صناعة السراويل باندونيسيا انطالقا من مكونات وافدة من عدد من (  ويف احلالة الثالثة
ا ملقتضيات تطبيق القانون اجلمركي لالحتاد اليت تقوم على معيار التزيني اخلاص، وفق) البلدان

  .اإلندونيسياألورويب، فان اإلجناز الكلي للسراويل باندونيسيا يضفي عليها املنشأ 
على ثالثة معايري من أجل حتديد ما  ،من جهته ،وينص اتفاق التجارة احلرة ألمريكا الشمالية

قبوال، والسيما معيار التغيري لعملية حتويل جوهري لكي يكون م كان منتج ما قد خضع إذا
الوطنية الذي متت مبوجبه خضوع املنتج  أو اإلقليميةمعيار احملتوى من حيث القيمة  ؛اجلمركي

  .بعض عمليات التحويل يف بلد املنشأ إىل
واملالحظ أن هناك مستوى معينا من التقاطع بني املعايري املعتمدة من طرف كل من االحتاد 

نه من األمهية مبكان دراسة قواعد أغري  ارة احلرة ألمريكا الشمالية،األورويب واتفاق التج
ااملنشأ اخلاصة بكل منهما بتفصيل من أجل حتديد خصوصيا.  
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باإلضافة إىل املعايري السابق ذكرها واملستخدمة يف حتديد وإثبات  :أنواع قواعد املنشأ-2-2
ة من القواعد حسب طبيعتها وأغراضها، املنشأ الوطين للسلعة، ميكن التمييز بني أنواع خمتلف

وتبعاً لذلك، ختتلف آثارها على التجارة الدولية، فمن حيث أغراضها ميكن التمييز بني نوعني 
  :)12(من القواعد

ذات التطبيق العام  اإلداريةو القرارات  األنظمةهي القوانني و  :التفضيليةقواعد املنشأ  - أ
كانت البضائع مؤهلة للحصول على املعاملة التفضيلية  اليت تطبقها الدوله لتحديد ما اذا

اخل تؤدي ملنح تعريفات ... .جتاريةمبوجب اتفاقية اقتصادية اقتصادية أو بروتوكوالت 
 .معينةلبلد أو بلدان ) رسوم مجركية خمفضة ( تفضيلية مثال 

ذات التطبيق  يةاإلدار تالقراراو األنظمةوتعين القوانني و :تفضيليةالغري  قواعد املنشأ - ب
 اجلمركيةالعام اليت تطبقها الدول لتحديد بلد املنشأ للبضائع وتستخدم لغايات تطبيق التعريفة 

الرسوم التعويضية  ،مكافحة اإلغراق ،التجارية اخلارجية لتطبيق القيود الكمية إحصائيات
  .احلكوميةعالمات املنشأ ولغايات املشتريات 

تتناول تنظيم جتارة السلع اليت ال حتتاج إىل إثبات منشئها  وهناك أنواع أخرى من القواعد 
  :)13(أو ذات طبيعة توافقية اهلدف منها تسهيل عمليات التجارة الدولية هي

  ):Regional Accumulation Of Origin(قاعدة التراكم اإلقليمي للمنشأ-جـ
االتفاق بني الدول اليت تقيم حتقيقاً ملبدأ التخصص الدويل يف اإلنتاج، وللفائدة القصوى منه،مت 

فيما بينها اتفاقيات جتارية تفضيلية على اعتبار املواد األولية واملواد األخرى ذات املنشأ يف أي 
من البلدان األطراف، واملستخدمة يف إنتاج سلعة ما يف أحد هذه البلدان، تعد ذات منشأ 

األطراف، باعتبارها صناعات إقليمي وال ختضع للرسوم اجلمركية عند تبادهلا بني الدول 
مغذية، وانطالقاً من وجود اتفاقيات ثنائية واتفاقيات متعددة األطراف، أيضاً هناك نوعني 
للتراكم،تراكم ثنائي، وتراكم متعدد األطراف، توفر هذه القاعدة للدول وسيلة لتحقيق 

  .وفورات ومكاسب ال تتحقق خارج هذا السياق
تسمح بعض االتفاقيات  ):De Minimize Rules)(احلد األدىن(قاعدة التخفيض -د

التجارية بوجود حمتوى غري حملي للمنتجات املتبادلة فيما بينها، واعتبارها منتجات ذات منشأ 
وطين يكسبها املزايا واإلعفاءات املتبادلة، ولكن بشرط أن ال يتجاوز هذا احملتوى نسبة معينة 

القاعدة بطريقة معقدة أثناء تطبيقها بني الدول وتستخدم هذه . من مكونات السلعة الوطنية
األطراف يف اتفاقية جتارية معينة، حيث يشترط البعض ضرورة تغري البند التعريفي للمواد غري 

، والبعض الثالث أن تكون %)9إىل  7(ذات املنشأ، والبعض األخر أن ال تتجاوز نسبة حمددة
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  .للسلعةمن القيمة النهائية % 60ي نسبة املكون احمللي يف السلعة يتجاوز أو يساو
حىت تستفيد السلع املتبادلة من معامالت تفضيلية يف إطار  :قاعدة النقل املباشر-هـ

اتفاقيات جتارية تفضيلية، جيب أن يتحقق شرط النقل املباشر للسلعة من بلد التصدير إىل البلد 
ة يشترط أن تبقى السلعة حتت هذه احلال ، ويفاملستورد مباشرة، إال لضرورات جغرافية حمددة

رقابة اجلمارك يف بلد العبور وأن ال جيري عليها أي عمليات تصنيعية تكسبها صفة املنشأ يف 
  .)14(بلد العبور، بل فقط العمليات الالزمة حلفظ السلعة يف شروط مناسبة

 األنظمة التجارية املسوغة للجوء إىل قواعد املنشأ):1(جلدول رقم ا

  www.unca.org    .إفريقيامكتب مشال  من إعداد الباحث باالستناد اىل معطيات البنك الدويل و :املصدر

إن آلية إمتام الصفقات التجارية جتعل قواعد املنشأ  :أثر قواعد املنشأ يف التجارة الدولية -3
يف تسهيل أو إعاقة التجارة الدولية، بسبب ما تتضمنه من من أهم العوامل اليت تساهم 

إجراءات وما تتطلبه من وثائق وإثباتات لتأكيد املنشأ الوطين للسلعة، فحىت تتأهل تلك السلعة 
للمعاملة التفضيلية يف سياق تبادهلا يف األسواق الدولية، قد تتضمن اإلجراءات التجارية يف 

ات تفتيش ومعاينة على السلعة للتأكد من مطابقتها لقواعد املنافذ اجلمركية القيام بعملي

  اتمالحظ  األنظمة

  النظام التفضيلي ؛ منطقة تبادل حر  التعريفات التفضيلية
الرسوم احملصلة من أجل تعويض اإلعانات يف   الرسوم التعويضية

  التصدير
  رسوم مكافحة اإلغراق

  احلصص اجلمركية؛ القيود الكمية  تدابري محاية السوق الداخلية
  إجراءات احلماية

  أمساء املنشأعلى سبيل املثال   وضع عالمة املنشأ
  مسألة األمن الصحي  وتدابري الصحة النباتية ةتطبيق التدابري الصحي

  "بـ/صنع يف"  الوسم ووضع العالمات
  موجهة إىل البلد املستورد  اإلحصائيات التجارية

  تدبري سياسة االشتراء  املشتريات
ل منح جمموع البلدان الشريكة االمتياز املخو  معاملة الدولة األكثر رعاية

  ألحدها

http://www.unca.org/


 بن داودية وهيبة.أ                                  إفريقياال أثر قواعد املنشأ على التجارة اخلارجية لدول مش

سالعدد الساد -لة اقتصاديات مشال إفريقيا جم                                                   
 

109 

املنشأ، وهذه بدورها تؤدي إىل تأخري السلعة يف املنافذ اجلمركية وحتميلها أعباء وتكاليف 
تعيق إمتام الصفقات التجارية الالحقة أو حىت تلغيها، خاصة وأن العمليات  إضافية قد

وسرعة يف إمتامها وقد يؤدي أي تأخري إىل خسارة  التجارية حتتاج بطبيعتها إىل سهولة ويسر
يف حصيلة العملية أو إىل ضياع فرص جتارية حقيقية، وبالتايل إعاقة حركة السلع يف األسواق 

  .)15(الدولية
معوقات وقيود على حركة السلع يف  –حبد ذاا  -من جهة أخرى، تعد قواعد املنشأ 

األسواق الدولية، بسبب ما تتضمنه من أسس ومعايري مقننة يف سياق شديد التفصيل حتدد 
املرتكزات اليت تقوم عليها عملية التجارة السلعية يضاف إىل ذلك، التصرفات اليت متارسها 

) اإلضافية(عض املكاسبالدول املختلفة يف سبيل التحايل على صرامة تلك القواعد لتحقيق ب
خارج سياق التفضيالت اليت متنحها تلك القواعد، أو بسبب عدم قدرة الدولة على حتقيق 

قها، وعدم وجود أي معيار دويل تلك القواعد أو حتقيق مصلحة حقيقية من جراء تطبي
علة إمكانية دولية للحد من هذه التصرفات، ألن معظم هذه املخالفات، تقوم ا الدول الفاأو

  .يف النظام االقتصادي العاملي

  دول مشال إفريقياقواعد املنشأ بالنسبة القتصاديات  أمهية:ثانيا

وذلك أن دول مشال  خارجيةتكتسي قواعد املنشأ أمهيتها يف كوا تتيح وضع سياسة جتارية 
ن أبرمت العديد م إذ أا فأكثر،نظام جتاري معومل أكثر  االندماج يف إىلإفريقيا تسعى 

ويف هذا  تشجيع التجارة،وذلك دف  مع خمتلف الشركاء واإلقليميةاالتفاقات التجارية 
 املنشأقواعد املنشأ اخلاصة ا واليت تأثرت بقواعد حتديد  إفريقياكان على دول مشال  اإلطار

والسبب يف ذلك يعود إىل أن الدول  .)3(أنظر اجلدول رقم  )16(اخلاصة باالحتاد األورويب
الذي جتد مصلحة  اإلقليميالتجاري إىل االخنراط يف صنف قواعد املنشأ اخلاصة باالتفاق  متيل

  .أكرب يف التبادل معه
يف  تفضيلي، منشأاالمتيازات اليت يتمخض عنها اكتساب  إىله وبالنظر أن إىل اإلشارةوجتدر 
ا القول انه من ، ميكننإفريقياهو احلال لدول مشال  مير مبرحلة انتقالية كما إقليميسياق 

وتعزيز العالقات التجارية  األورويب،الضروري تشجيع اتفاقيات الشراكة املربمة مع االحتاد 
يكتسي أمهية  واإلقليميةحيث أن االخنراط يف االتفاقيات التجارية . مع األعضاء املشاركة

  .ندجمةاملهمة اليت تتيحها األسواق امل اإلنتاجلكونه يتيح االستفادة من وفرات  ةبالغ
لدول مشال إفريقيا  اإلقليميةيكمن يف كون دول املنطقة دون ويف هذا السياق يطرح مشكل 
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أخرى ال تعتمد بالضرورة املبادئ نفسها املعتمدة يف  إقليميةجتارية ت منخرطة يف اتفاقا
داخل ت إىلغري املنسجمة يؤدي  اإلقليميةوهذا التعدد يف االتفاقات التجارية  ،االحتاد األورويب

 املعامالت،يف  تكاليف باهضة اإلقليميةدول املنطقة دون  حيملنه أن أش ناملنشأ مبني قواعد 
   :)17(اليت يطرحها هذا التداخل بني قواعد املنشأاملشاكل واإلشكاالت فمن ضمن 

ختضع املنسوجات  املثالفعلى سبيل .الواحدمنشأ خمتلفة بالنسبة للمنتج تطبيق قواعد  -1
ملعاجلة خمتلفة وفق ما  إفريقيا،ليت تعد ضمن املنتجات احلساسة بالنسبة لدول مشال ا ةواأللبس

 اإلطاريف  قواعد املنشأ أكثر ليربالية، أم حيث ةاألمريكيالسوق  إطارر يتم يف كان األم إذا
 .عملية حتويل وفق املعايري األوروبية إىليتعني إخضاع املنتج األورويب حيث 

ويتعلق األمر باملنتجات  ومعوقات قواعد على رهاناتالطوي فيه هناك قطاع أخر تن -2
ففي هذا القطاع الذي يتسم باخلصوصية  .الفالحية ومشتقاا اليت مصدرها الصناعة الغذائية

واحلساسية ن تكتسي قواعد املنشأ أمهية بالغة فيما يتعلق باالتفاقيات التفضيلية ، حبيث يتعني 
ضمان تطبيق التفضيالت  ال للتحديد بوضوح ليس فقط من اجلأن يكون منشأ املنتجات قاب

 املنشأوتصبح قواعد . التجارية ، بل أيضا من أجل احترام القواعد الصحية والصحية النباتية
تنص  املثال،فعلى سبيل . أكثر أمهية حني يتعلق األمر بصادرات املواد ذات األصل احليواين

، أي صحة املستهلكني، عال من محاية الصحة البشريةمعاهدة االحتاد األورويب على مستوى 
كل من  ويشكل.بل وأيضا محاية تراب االحتاد األورويب من دخول األمراض احليوانية واملدمرة

اليت ظهرت مؤخرا سببا كافيا ملراقبة منشأ هذه  (H5N1)رالطيو وأنفلونزاداء جنون البقر 
مة املستهلكني وبوجه اخص السالمة الغذائية إحدى ركائز سال ويعترب تتبع املنشأ .املنتجات

كما انه يتيح .فهو مطلوب بالنسبة للمنتجات اليت تستفيد من عالمة رمسية للجودة أو املنشأ
 .توفري معلومة موثوق ا للمستهلك بشأن مميزات املنتج

دول اتفاقيات الشراكة املربمة بني االحتاد األورويب و إطاره يف أنوجتدر اإلشارة إىل     
 2008كانون الثاين/ يناير إىلأمامها مهلة متتد فإن مقاوالت هذه الدول  إفريقيا،مشال 

 املنشأ أن تصدراملنشأ، ولن يكون بوسع املقاوالت اليت ال يتوفر هلا تتبع  إلحداث أجهزة لتتبع
 كتونس قد ترسخت لديها إفريقيابعض دول مشال  أنأوروبا، مما ال شك فيه  إىلمنتجاا 

بأمهية وسعيا للتحسيس . ثقافة جيدة حلماية املستهلك غري أن تتبع املنشأ يكاد يكون غائبا
 كانون األول/ شهر ديسمرب )TUNICODE(املنشأ نظمت الشركة التونسية للترميز تتبع

يف  أفضلالترميز والتجارة االلكترونية من أجل اندماج " حلقة دراسية حول موضوع 2005
تتبع وقد كانت هذه التظاهرة مناسبة لعرض خالصات أوىل جتارب ". لدوليةدوائر التوزيع ا
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 املنشأ يف شعبة زيت الزيتون، حتت رعاية وزارة الصناعة، واملقاوالت الصغرى واملتوسطة
 .)18(والطاقة

  التحديات اليت تواجههاالرهانات و - ثالثا

  قواعد املنشأتنسيق يف جمال  دول مشال إفريقيا 

رتبطة بقواعد امل والتحديات دول مشال إفريقيا تواجه الكثري من الرهاناترك أن ومما سبق ند
  :املنشأ

  :الرهانات املرتبطة بقواعد املنشأ -1
عن  ةحيث أن قواعد املنشأ تتيح متيز املنتجات األجنبي: فداخلي فأما الرهان األول -

رسوم مكافحة ( يقها املنتجات الوطنية يف سبيل حتديد السياسة التجارية اليت سيتم تطب
   ).اإلغراق والرسوم التعويضية، إجراءات احلماية، أنظمة وسم املنشأ أو القيود الكمية التمييزية

املتعلق بقواعد املنشأ فيتمثل يف أن هذه األخرية قد تكون مرنة بفضل  وأما الرهان الثاين -
كما تتيح  مشتركة،مبادئ  آلية تتيح للدول املعنية وضعحيث يعترب هذا األخري  تراكم املنشأ،

وبالرغم من ذلك على هذه  .قتصاد عاملي أكثر ليرباليةاهلا إمكانية التحكم يف اندماجها يف 
يف كافة دول منطقة  التراكم غري ثابت حبيث أنه ال يطبق أنالدول أن تأخذ يف اعتبارها 

حتاد األورويب وكل بني اال diagonalونذكر على سبيل املثال التراكم القطري .التبادل احلر
: حيث أن هذا األخري خيضع هذه الدول الثالثة إىل شرط مزدوجمن اجلزائر واملغرب وتونس 

بينها من أجل  وكذا احلرص على وضع قواعد مماثلة فيما األورويب،االلتزام بقواعد االحتاد 
التراكم  فإنلذلك ، ونتيجة االستفادة بشكل كامل من االمتيازات اليت ختوهلا هذه االتفاقات

ملنتظر أال حيصل يبقى جزئيا، وال يشمل كافة دول املنطقة املتوسطية، حيث من االقطري 
  )19(.2010ال يف أفق التراكم القطري ا

يشتغل ا نظام التراكم اخلاص  أنويتمثل الرهان الثالث يف دراسة النسب اليت ميكن  -
 .اشريناملب باملنشأ كإشارة قوية تستهدف املستثمرين األجانب

أمام ويف خضم هذه الرهانات تربز حتديات كبرية  :التحديات املرتبطة بقواعد املنشأ -2
  )20( :وتتمثل يف لشمال إفريقيا اإلقليميةدول املنطقة دون 

شيط التجارة اإلقليمية وتعزيز تنافسية منتجاا من خالل تقدمي عرض متكامل لالحتاد تن -
  .هميقوم على سوق ذات حجم م، األورويب

وتكاليف املعامالت املترتبة عن قواعد املنشأ املتعددة،  اإلداريةللتكاليف  التدبري األمثل -
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على تيسري التجارة من خالل تعزيز فعالية  فأكثرذلك أنه يف الوقت الذي يتم التشديد أكثر 
مهية مبكان التوفر على الوسائل الكفيلة ألفمن ا التجارة،املؤسسات اجلمركية وتشجيع 

  .تصدي ملختلف اآلثار السلبية املرتبطة ذه التكاليفبال
 اإلقليمية،أداة حقيقية لتشجيع التجارة لتكون أكثر مرونة  اخلاصة اجعل قواعد املنشأ  -

   .ةاألجنبيوتشجيع االستثمارات 
 .ااقتصادياالفالحية اليت حتظى باهتمام استراتيجي يف  بعض املنتجات منشأحيازة  -

والرز األبيض بالنسبة  بالنسبة للمغرب أركانعلى سبيل املثال بزيت  الشأنذا مر ألويتعلق ا
 .ملصر

. وضع أنظمة لتتبع املنشأ بغية مواصلة تصدير منتجاا الغذائية إىل السوق األوروبية -
وهو ما يستلزم وضع برامج إلعادة تأهيل مؤسساا وخاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 

 .تدريب ودعم اجلودة من اجل املطابقة التامة مع القواعد واملعايري الدوليةوكذا وضع برامج لل
مفاهيم نظام تراكم املنشأ، وتوعية كافة األطراف  بإشاعةويتعلق هذا التحد  -

يلمو بالرهانات وذلك يدركو و أنالذين يتعني عليهم ، )األعمال لاملوظفون، رجا(املعنية
ة على تقييم أثره على ام، وأيضا لكي تتوافر هلم القدرالنتهاز الفرص اليت يوفرها هذا النظ

شركاء االحتاد  ضولو بشكل نسيب، غري انه وعلى ضوء التجارب السابقة لبع ماقتصاديا
بدول  اإلنتاجيةاألورويب واليت اعتمدت هذا النظام مقرونة بأهداف وانتظارات القطاعات 

  .عني انتهاجهاميكن وضع التوجهات والسبل اليت يت إفريقيامشال 

  التعاون الدويل يف جمال تنسيق قواعد املنشأ - رابعا

ودف جتاوز  املنشأقواعد  تنسيق إىل املنشأقواعد  بأمهيةمنها  إدراكا إفريقياتسعى دول مشال 
دولة من دول مشال ضع كل ت أنمهية مبكان ألمن ا املتعددة،النقائص املرتبطة بقواعد املنشأ 

تضمن تكاليف منخفضة على مستوى املعامالت  متينة وقابلة للتوقع ،قواعد بسيطة إفريقيا
فكما سبق وأن رأينا أن  الصغرى واملتوسطة ملؤسساتوخاصة ا ،ؤسساتبالنسبة للم

آثارا سلبية  اإلقليميةالختالف قواعد املنشأ حسب املنتجات وحسب االتفاقيات التجارية 
تسهيل  إىل اوسعي وعليه،. اراا االقتصاديةة واختيعلى أنشطة املقاوالت الصغرى واملتوسط

 ،املبادالت وتوفري حوافز للفاعلني االقتصاديني، ينبغي ختفيف الطابع التقليدي لقواعد املنشأ
  . السيما من خالل تطبيق قواعد التسامح الدنيا

ويف هذا السياق وبغية التخفيف من اآلثار السلبية املترتبة عن تداخل قواعد املنشأ غري 
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ويهم الشكل  .األورويباملنسجمة، مت إدخال آلية التراكم يف إطار اتفاقات الشراكة مع االحتاد 
االستفادة من معاملة تفضيلية بل  إىلاملواد غري اآلتية من البلد الذي يسعى األصلي للتراكم، 

ة ويتيح التراكم القطري للمواد القادم .خر من أطراف االتفاق التجاري اإلقليميآمن طرف 
  .)21(يتم اعتبارها قادمة من إقليم التبادل احلر أنمن دول ليست طرفا يف اتفاق للتبادل احلر، 

القطري عموما أن املدخالت الوافدة من بلدان النظام ميكن استعماهلا حبرية يف  مويعين التراك
ج اجلاهز استراد املنت إخضاع إمكانيةهذه البلدان مع  إىلبغية تصديرها جمددا  اإلنتاجمسلسل 

رسوم مدخالت البلدان األغيار مرتفعة نسبيان فان امتيازا  ففي سوق تعترب.النظام التفضيل إىل
السوق مع  إمكانياتمن هذا القبيل يكفل ليس فقط امتيازا مهما يف التكلفة، بل أيضا زيادة 

عة على اتفاق والدول املوق األورويباالتفاق املربم بني االحتاد  ويوفر.تنويع اختيارات املورد
  .مثاال للتراكم القطري) املغرب(أغادير

ختضع املواد  أنليس من الضروري  ،)22(األورومتوسطي مالتراكيف  أنه إىل اإلشارةوجتدر 
ففي وسعها أال حتترم قواعد  .ولية الوافدة من الدول الشريكة يف االتفاق لعملية تزيني كافيةألا

  :يفيما يلوتتمثل شروط التوسع .املنطقةمن  املنشأ حني تدمج يف منتج جاهز يف بلد
 موافقة مجيع الدول املشاركة؛ -
 ن املشاركة، القائمة على قواعد املنشأ املتطابقة؛ااتفاقات التبادل احلر بني البلد -
  جهاز يهم التراكم القطري يف مجيع االتفاقات؛ -
وضع قواعد منشأ منظمة التجارة العاملية، يتوخى االتفاق بشأن قواعد املنشأ  إطاريف و

ببعض  قما تعلماعدا  العاملية،قابلة للتطبيق بني كافة أعضاء منظمة التجارة " منسقة"مشتركة 
فعلى سبيل املثال يرخص للدول اليت تقيم منطقة للتبادل احلر .تيارات املبادالت التفضيلية

تفاق برنامج ويضع اال. بتطبيق قواعد منشأ خمتلفة على منتجات تدخل يف جتارا املتبادلة
والسيما ضرورة العمل على جعل  ، يتوخى املواءمة يقوم على جمموعة مبادئ )23(عمل

ولقد كان من املفروض أن تنتهي هذه األعمال يف . القواعد موضوعية، وشاملة وقابلة للتوقع
وتقودها حاليا . ، غري أن اآلجال املطروحة ظلت موضع رفض باستمرار1998متوز/يوليوز

وجلنة تقنية حتت رعاية منظمة  ،ملعنية بقواعد املنشأ التابعة ملنظمة التجارة العامليةاللجنة ا
على  نجمموعة وحيدة من قواعد املنشأ يتعي هاوسوف تتمخض عن. اجلمارك العاملية بربوكسل

مجيع أعضاء منظمة التجارة العاملية تطبيقها يف مجيع الظروف، وحتت مجيع الشروط التجارية 
  .ضيليةغري التف
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  :ةاخلامت
للمنتجات، أو املكان " املنشأ الوطين" تستخدم لتحديدتعد قواعد املنشأ معايري أو مقاييس، 

الذي صنعت فيه، وتصدر كل دولة القواعد واملعايري اليت تتضمن طريقة حتديدها للبلد الذي 
وعلى مجيع  وقد تكون تلك القواعد عامة، تطبق على مجيع البلدان. يعد منشأً لسلعة معينة

يقتصر تطبيقها على بلدان حمددة ترتبط باتفاقيات أفضليات  السلع بدون متييز، أو خاصة
  .جتارية مع تلك الدولة

أو من جمموعة اقتصادية أو جتارية دولية ألخرى  -ختتلف تلك القواعد من دولة إىل أخرى و
اتفاقيات جتارية  مبوجبدولة تلك ال التزامأو  دولة،تبعاً للقوة االقتصادية والسياسية لكل  -

  .تفضيلية
من تعريف قواعد املنشأ ومن املبادئ اليت تقوم عليها واليت متثل شروطاً جيب حتققها، اليت مت و

املستوى الدويل يف املفاوضات اليت تتم يف إطار منظمة اجلارة العاملية،  عليها علىاالتفاق 
االت التجارة الدولية، والدور الذي تلعبه يف يتضح لنا األمهية اليت متثلها تلك القواعد يف جم

  .و كبح التجارة الدوليةتنشيط أ
عدم كفاية وكفاءة  يدل على) اليت مت عرضها(تعدد املعايري املستخدمة  كما ميكننا القول أن

تعاين من قصور وضعف، وتسبب  مجيعاً ا، وأ"املنشأ الوطين للسلع"إلثبات  تلك املعايري
ال حصر هلا أثناء تطبيقها يف إطار االتفاقيات التجارية الدولية، وبالتايل مشاكل وتعقيدات 

البد من وجود قواعد عامة بسيطة ومنسجمة وموحدة على مستوى العامل تؤدي إىل احلد 
قدر اإلمكان من اخلالفات والرتاعات الناشئة بني الدول، وتؤدي إىل ضبط حركة التجارة 

بية النامجة عن تعارض وتناقض بل وتضارب املصاحل التجارية الدولية والتحكم باآلثار السل
  . سياق عالقاا االقتصادية ومبادالا التجارية مع الدول األخرى ، يفلكل دولة

يف كوا تسهم يف تعزيز حجم تبادالا  إفريقيابالنسبة لدول مشال وتتجلى أمهية قواعد املنشأ 
االتفاقات  إطاريف  اإلقليميلتيسري االندماج التجاري  ، وكذا قدرا عل جعلها أداةاإلمجالية

التفاقات  على الرغم من اجلوانب االجيابيةأنه  إىل اإلشارةومع ذلك جتدر . اإلقليميةالتجارية 
والسيما حبكم الطابع التقليدي  األسئلة،أن تطبيقها يثري مجلة من  احلر إالالتجارية للتبادل 

، ومرد ذلك إىل كوا توضع يف الغالب وفقا للسلطة املنشأملختلف قواعد  وغري املتجانس
جهود على املستوى ثنائي دول مشال إفريقيا وتبذل . التقديرية وبشكل أحادي اجلانب

األطراف ويف إطار بعض االتفاقات التجارية اإلقليمية يف سبيل تنسيق هذه األدوات عن طريق 
  .آلية تراكم املنشأ
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شرطا  باملوازاة،راف، تعترب متابعة تنسيق قواعد املنشأ غري تفضيلية املستوى متعدد األط وعلى
ذلك فان توافر شفافية أمثل ومزيد من فهم قواعد  إىل باإلضافة. ال غىن عنه يف تيسري التجارة

  .املنشأ و أثرها يظل أمرا ضروريا
عد ولو يف سياق بالرهان الذي متثله هذه القوا باتت أكثر وعيا إفريقيادول مشال  أنواملالحظ 

على عقلنة قواعد  إفريقياتعمل دول مشال  أنفمن احلكمة ، ، وبناءا على ذلكمستقبلي متوائم
أو على مستوى االتفاقات التجارية  طرافألعلى املستوى ثنائي ا سواءاملنشأ اخلاصة ا 

 ورومتوسطي يتيحأليف نظام التراكم ا إفريقيان اندماج دول مشال كما أن .اإلقليمية
فرصة مهمة لكي تصبح تنافسية يف سبيل تلبية متطلبات األسواق األوروبية  القتصادياا

  .والدولية
  
  
  
  
  
  

  املــالحق
  قواعد املنشأ املعتمدة من طرف املغرب):2(اجلدول رقم 
  طابع املنشأ بالنسبة للمنتج  حقل التطبيق

  1999مارس 16اتفاق التبادل احلر بني املغرب وتونس 
  :اآلتية من تراب أحد البلدين، والواردة يف القوائماملنتجات 

 T3 T2 املنتجات املغربية املصدرة إىل تونس -
MT  T1 
 M28املنتجات التونسية املستوردة من املغرب -

MT M1  

اإلعداد الكلي أو عملية حتويل كافية قوامها متثني حملي ال  -
  من السعر األويل للمصنع؛ ℅ 40يقل عن 

  الطرفني املتعاقدين تراكم املواد بني -
  النقل املباشر -

  1999أبريل24اتفاق التبادل احلر بني املغرب ومصر
*  8، 1،2،7:املنتجات اآلتية من البلدين الواردة يف القوائم

  وكذا تلك اليت هي موضوع إلغاء التعريفة 
املنتجات املصرية املستوردة من طرف : 7و1القائمتان* 

  املغرب
  ملنتجات املغربية املصدرة إىل مصرا 8و  2القائمتان * 

اإلعداد الكلي أو عملية حتويل كافية قوامها متثني حملي ال  -
  من السعر األويل للمصنع؛ ℅ 40يقل عن 

  تراكم املواد بني الطرفني املتعاقدين -
  النقل املباشر -

 :قواعد املنشأ املعتمدة من طرف املغرب، نقال عن املوقع االلكتروين: املصدر
http://www.douane.gov.ma/brochures/B%20Fr%202005.pdf  

  .األثار املعادلة املنتجات القابلة للتبادل حبرية مع االعفاء من رسوم االستراد ورسوم:  M3 T1القائمتان*:8
  .℅ 17.5املنتجات القابلة للتبادل حبرية مع دفع رسم وحيد بنسبة  : MTالقائمة 
  .سنوات 10املنتجات اخلاضعة اللغاء التعريفة على مدى  T3 T2 M2القائمة 
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  معايري حتديد املنشأ يف إطار االحتاد األورويب):3(اجلدول رقم 
 نظام منسق خيتلف عن SH مرجع حتت النهائية السلعة تصنف  يةاجلمرك الوضعية تغيري– األوىل احلالة

  تصنيعه يف املستخدمة األولية املواد
 تعليق جهاز وضع مت حيث باكستان يف ومزينة الصني يف مصنعة ، 6913 اجلمركية الوضعية يف املصنفة اخلزفية الصحون استرياد

 24 مبقتضى املادة جوهرية معاجلة لعملية خضعت كانت إذا مما والتحقق دة،املستور الصحون هذه منشأ حتديد أجل من .عليها
 تطبيق مقتضيات من 11 إىل امللحق واإلحالة التفضيلية غري املنشأ قواعد تطبيق يستحسن األورويب، لالحتاد اجلمركي القانون من

 تصنيف عنها ينجم اليت تلك هي املواد من النوع هذا على املنشأ تضفي اليت التزيني عملية.األورويب لالحتاد اجلمركي القانون
 يدلّ املستوردة املزينة الصحون هذه يف للتعليق جهاز وجود.املستعملة املواد تغطي اليت تلك غري مجركية وضعية يف املُعدة للسلع

 و 6911 اجلمركيتني الوضعيتني يف املصنفة يةاخلزف املرتيل االقتصاد مواد أو املرتلية املواد وباقي األواين عن متييزها أمهية على
  .النفعي لالستعمال أساسا واملوجهة 6912

  اجلاهز املنتج تصنيع أثناء معينة مئوية نسبة حتقيق ضرورة  املضافة القيمة معيار – الثانية احلالة
 املكونات ؛:أدناه موضح هو كما خمتلفة مكونات من انطالقًا تايوان يف الصوت املصنعة مسجالت استرياد :املضافة القيمة معيار
 كوريا ،19الفولطية احملوالت ؛ 15.5 سنغافورة املكثِّفات ؛ 36.5 تايوان امليكانيكية القطع :(األمريكي بالدوالر) القيمة ملنشأ

 مكبرات ؛2 تايوان اهلوائي ؛16 ماليزيا ؛ 6 تايوان املؤالفة جهاز ؛ 45 ماليزيا املضخم . الكاملة الدارات ؛ 10.5 اجلنوبية
 ؛ 165 للمكونات اإلمجالية القيمة ؛ 8.9 خمتلفات ؛13 تايوان املقاوِمات الثنائية، الصمامات الترانزستور، ؛5 ماليزيا الصوت

 مسجالت منشأ حتديد أجل من املضافة القيمة معيار يستعمل 183 للجهاز اإلمجالية القيمة 5 الربح ؛ 13 تايوان العمالة قيمة
 وتركيب جتميع عمليات من الناجتة احملصلة القيمة كانت إذا تركيبها، عملية به جرت الذي البلد منشئها اعتبار يتم حبيث الصوت،

 جتميع عملية من بتايوان احملصلة القيمة متّثل.للمصنع األويل السعر من تقدير أدىن على % 45 املعين مثل البلد منشؤها اليت القطع
 عن يقلّ مبلغ أي ،36,5+ 19,6 + 2 + 6 + 13 + 5 أمريكيا دوالرا 82,10 البلد هذا منشؤها اليت القطع وتركيب
 توافر عدم باعتبار إذن قائم غري تايوان منشأ.أمريكيا دوالرا 82,35عن يقل أال ينبغي الذي باملصنع األصلي السعر من % 45

 من أزيد سعرها ميثل اليت القطع منشأ البلد هو إذن الصوت مسجالت منشأ فإن ،% 45 قاعدة تتحقق مل إذا.األول الشرط
 من اآلتية القطع قيمة .أمريكيا دوالرا 64,1 :تايوان من اآلتية القطع قيمة.تقدير أدىن على أمريكيا دوالرا 64,05 أي ،35℅
  .أمريكيا دوالرا 66 :ماليزيا

  اجلاهز املنتج تصنيع عملية أثناء بدقة حمددة عملية إجناز ضرورة  اصاخل التزيني معيار – الثالثة احلالة
 من مستوردة، 9607 ) مرتلقة وأزِمة ( 9606 ) وأزرار ( 5209 ) تايلند من مستورد بقماش أندونيسيا يف مصنعة سراويل

 أندونيسيا يف للسراويل الكّلي التصنيع فإن ،( 10 امللحق) األورويب لالحتاد اجلمركي القانون تطبيق مقتضيات موجب.تايوان
 يقصد األورويب لالحتاد اجلمركي القانون من 10 امللحق يف الواردة "الكّلي التصنيع" عبارة أن والواقع.األندونيسي املنشأ خيوهلا

 .حمبوكة مالبس أقمشة شكل على مباشرة احلصول أو األقمشة طع ْ َق تعقب اليت العمليات جمموع ا
 وأسفل العرى، وإجناز الربط، أنواع من غريها أو/و األزرار وضع قبيل من املتممة الصغرى النهائي اإلجناز عمليات فإن ذلك، ومع

 اجليوب، مثل من واألكسسوارات الزخارف ووضع الفساتني، أو التنورات من السفلي اجلزء حواشي أو واألكمة السراويل
 يف تأثري أي هلا ليس جاهزة للبيع املوجهة باملالبس اخلاصة التحضريات وباقي الكي مليةوع وغريها، والشعارات، والعالمات،

  .املنشأ وحتديد "النهائي التصنيع" مفهوم

 .2000تشرين ثاين  22دمشق  املنشأ،مقدمة يف قواعد املنشأ، اللجنة األوروبية، ندوة حول قواعد  :املصدر
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 ملطبقة على املبادالت التجارية بني تونس واموعة األوروبيةقواعد املنشأ ا):4(اجلدول رقم 
 األوريب لالحتاد أدناه بالنسبة حمددة هي كما املنشأ حتديد معايري •
 التعاون ومبناهج "األصلية املنتجات" مفهوم بتعريف املتعلق 4 الربوتوكول ينص :املنشأ تراكم •

 :على اإلداري

 تكون أن تونس شريطة اموعة أو األوربية منشؤها اموعة أو تونس من اآلتية املواد ُتعترب :شأللمن األطراف ثنائي التراكم -

 كافية؛ غري حتويل أو تزيني عمليات تعتبر اليت العمليات تتجاوز حتويل أو تزيني لعمليات خضعت قد

 اجلماعة أو) تونس من منشأ ذات اجلزائر أو املغرب من اآلتية املواد تعترب :املغرب أو اجلزائر من اآلتية املواد مع التراكم -

 تكون أن-2كافية؛ غري حتويل عمليات ُتعتبر اليت العمليات تتجاوز حتويل أو تزيني لعمليات خضعت قد تكون أن-1، شريطة

 .واملغرب جلماعةا وبني تونس واملغرب، بني واجلزائر، اجلماعة بني واجلزائر، تونس بني املبادالت تنظِّم املنشأ قواعد نفس

 يف أو تونس يف أو اموعة يف أُجنزت اليت التحويل أو التزيني عمليات ُتعترب :التحويل عمليات أو التزيني عملية تراكم -
 تونس يف التحويل أو التزيني عمليات إىل املُعدة املنتجات ختضع عندما تونس يف أُجنزت أا لو كما املغرب يف أو اجلزائر

 .الحقاًُ

 اموعة تراب بني املنقولة واملواد املنتجات على فقط االتفاق يف عليه املنصوص التفضيلي النظام يطبق :املباشر الشحن •

 .آخر تراب أي استعمال دون التونسي والتراب

 .السلع تنقل شهادة خالل من املنتجات منشأ إثبات يتم :املنشأ إثبات •
شأ واالندماج اإلقليمي يف جنوب إفريقيا، مداخلة يف حلقة عمل بشان رصد االندماج اإلقليمي يف ب، قواعد املن.كالينغا: املصدر

  www.unca.org، نقال عن املوقع االلكتروين 2005يونيو 12-11جنوب إفريقيا، ويندهوك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

http://www.unca.org/


 بن داودية وهيبة.أ                                  إفريقياال أثر قواعد املنشأ على التجارة اخلارجية لدول مش

سالعدد الساد -لة اقتصاديات مشال إفريقيا جم                                                   
 

118 

  اهلوامشاملراجع و

  :اهلوامش
 واعد املنشأ وفقا ألدبيات منظمة التجارة العاملية نظراً العتماد معظم دول العاملدراسة قيتم  .1
د اخلاصة ا ، إما بشكل مطلق القواعيف إجناز ) منفردة أو يف إطار اتفاقيات جتارية تفضيلية إقليمية(  

  :نقال عن املوقع االلكتروينGATT، Rules of Origin :رومراعاا أنظباالستفادة منها أو
www.MTN-FA-A1A-agreement on rules of origin11.htm(page consultée le 

10/05/2008)  
L’OMC Les règles d'origine. http://www.wto.org/french/tratop_f/roi_f/roi_f.htm 

 .161، ص1997للكتاب،  ة، اإلسكندريمسري حممد عبد العزيز، التجارة الدولية واجلات.د .2
3. GATT، Rules Of Origin،opcit.p9 
 .259عبد الفتاح مراد، شرح النصوص العربية التفاقيات اجلات ومنظمة التجارة العاملية، ص.د .4
 .261ص مرجع سبق ذكره، ،عبد الفتاح مراد. د .5
6. www. Agreements.jedco.gov.jo/gsp/fourth.htm1 
 :املو قع االلكتروين علي العدية، قواعد املنشأ وأثرها يف التجارة الدولية والسورية، نقال عن .7
هو نظام دويل لتبويب السلع وترميزها، حبيث تعطى كل ) harmonized system(النظام املنسق  .8

والرسوم املترتبة عليها من  السلعة وقيمتهاسلعة رقماً دولياً ميثل هوية تلك السلعة، ويتم التعرف على هذه 
هلا يف إطار التجارة الدولية، تأخذ كل سلعة عدد خالله، اهلدف منه توحيد تصنيف املنتجات اليت يتم تباد

خران ، ستة منها موحدة على مستوى العامل، واثنان حيددان البند التعريفي واثنان آ أرقام 10مؤلف من 
  .يستخدمان لألغراض اإلحصائية

 .wwwن املوقع االلكتروينعقواعد املنشأ والتقييم اجلمركي، نقال  على العدية، .9
، قواعد املنشأ والتقييم اجلمركي، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب حمسن أمحد هالل .10
 www.escwa.ibنقال عن املوقع االلكتروين .2001األمم املتحدة، نيويورك  ،)االسكوا(آسيا
املنشأ يف األنظمة التجارية التفضيلية،  داملفوضية األوروبية، مستقبل قواعد املنشأ التفضيلية، قواع .11

 .2005مارس 16، وثيقة املفوضية األوروبية، بتاريخ "تقبلتوجهات املس
  http://www.serajaldeen.com:قواعد املنشأ، نقال عن املوقع االلكتروين .12
أمحد صريي الشني، نظم اإلدارة والتدريب ودورها يف رفع الكفاءة اإلنتاجية ورفع القدرة   .13

ة للمنتجات العربية، وثائق املؤمتر الثامن للتنمية الصناعية يف الدول العربية، الد األول، أوراق العمل اإلنتاجي
 22الشمولية، ص

 .7علي العدية، قواعد املنشأ وأثرها يف التجارة الدولية والسورية، مرجع سبق ذكره،ص    .14
 .13، صسبق ذكره، مرجع حمسن أمحد هالل، قواعد املنشأ والتقييم اجلمركي: انظر .15
أنظر كل  تتم أغلب مبادالا مع االحتاد األورويبوهو ما ينطبق على كل من تونس واملغرب والذي  .16

املطبقة من طرف املغرب اجتاه كل من  قواعد املنشأيف املالحق اللذان يعرضان () و() من اجلدولني رقم 
 .املطبقة بني تونس واالحتاد األورويب ك، وتلتونس ومصر

مارس  24االنكتاد : قضايا مرتبطة بقواعد املنشأ، وثيقة" تاد، العوملة والنظام التجاري الدويلاألنك .17
 :نقال عن املوقع االلكتروين 1998آذار /

www.unctad.org/fr/docs/poitcdtsbd2.fr.pdf  
 دميال عن خاصة، واألخرى عمومية إحدامها الزيتون، لزيت مقاولتني يف التونسية التجربة متخضت .18

 معلوميات يعتمد الذي النظام هذا تنفيذ خطوات أوىل جتري.الزيتون زيت شعبة يف "التونسية اجلودة تتبع"
 هذه تنقَل تالية مرحلة ويف .اليومية احملاصيل وإدارة معاجلة بشأن املعلومات مجع يتم حيث باحلديقة متنقلة،

 م املخترب إىل معلومات إرسال على الثانية رحلةامل تقوم بينما .الزيتون زيت مبعصرة املسؤول إىل البيانات
 منح أجل من آموعة حتليل على نفسه املخترب مصادقة يف فتكمن الثالثة املرحلة أما .الزيتون زيت صنع سريورة

http://www.serajaldeen.com/
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 تاملعلوما هذه آافة إرسال يف الرابعة املرحلة وتتمثل، ذلك عن االمتناع أو )الثالثة املرحلة( بالتعبئة الترخيص
 لكي بالتعبئة املعين إىل (التعليب تاريخ الزراعة، املتوسط، العمر الزيتون، أصناف احلرج، املزرعة، األرض،)

 التحديث برنامج من املمول النموذجي املشروع هذا توسيع لزاماً يكون وسوف .القارورة على توضع
 املقاوالت وآذا الزيتون زيت شعبة عجممو ليشمل آبرى، تونسية مقاوالت مع إدارته متت والذي الصناعي،
 .ب، قواعد املنشأ واالندماج اإلقليمي يف جنوب إفريقيا، مرجع سبق ذكره.كالينغا .واملتوسطة الصغرى
، مداخلة يف حلقة عمل بشان رصد إفريقيايف جنوب  اإلقليميب، قواعد املنشأ واالندماج .كالينغا .19

ن نقال عن املوقع االلكتروين 2005يونيو 12-11ك، ويندهوإفريقيايف جنوب  اإلقليمياالندماج 
www.unca.org  

االلتزام مع العامل، :التجارة، االستثمار، والتنمية بالشرق الوسط ومشال إفريقيا«ديباك داس غوبتا،  .20
 2003تقرير التنمية، البنك الدويل، 

ظمة التجارية التفضيلية، املنشأ يف األن داملفوضية األوروبية، مستقبل قواعد املنشأ التفضيلية، قواع .21
 :، نقال عن املوقع االلكتروين2005مارس 16، وثيقة املفوضية األوروبية، بتاريخ "توجهات املستقبل

 http://europa.eu.int/comm/regional_ policy/sources/docconf/epa/doc/origin_fr 
، مت توسيع 2001وكسل أنه خالل اجتماع وزراء التجارة األورومتوسطية برب إىلجتدر اإلشارة  .22

اجلزائر،تونس، مصر، اسرائيل، األردن، قربص، مالطا، سوريا، :شريكا متوسطيا11التراكم األورويب ليشمل 
 .غزة عاملغرب،، الضفة الغربية وقطا

منظمة التجارة العاملية " أنظمة قواعد املنشأ يف االتفاقات التجارية اإلقليمية" منظمة التجارة العاملية،  .23
 :نقال عن املوقع االلكتروين 2002، فجبني

  
 :املراجع

 .1997، اإلسكندرية للكتاب،1994مسري حممد عبد العزيز، التجارة الدولية وجات   .1
 259عبد الفتاح مراد، شرح النصوص العربية التفاقيات اجلات ومنظمة التجارة العاملية، ص .2
اءة اإلنتاجية ورفع القدرة اإلنتاجية أمحد صريي الشني، نظم اإلدارة والتدريب ودورها يف رفع الكف .3

للمنتجات العربية، وثائق املؤمتر الثامن للتنمية الصناعية يف الدول العربية، الد األول، أوراق العمل 
 .22الشمولية، ص

 آذار/مارس  24االنكتاد  :وثيقةقضايا مرتبطة بقواعد املنشأ، " نكتاد، العوملة والنظام التجاري الدويلألا .4
 :نقال عن املوقع االلكتروين 1998

www.unctad.org/fr/docs/poitcdtsbd2.fr.pdf  
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